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Grandstream GXP2170 HD

Producent Grandstream

Ilość linii 6

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

GXP2170 to pierwszy telefon firmy Grandstream z ekranowymi, programowanymi cyfrowo klawiszami BLF/szybkiego wybierania.

48 cyfrowo programowanych klawiszy BLF/szybkiego wybierania umożliwia użytkownikom obsługującym dużą liczbę połączeń

łatwy dostęp do nawet 48 szybko wybieranych numerów, co zwiększa wydajność i produktywność.

Ten obsługujący 12 linii telefon dla przedsiębiorstw ma wbudowaną łączność Bluetooth umożliwiającą połączenie go z urządzeniami

mobilnymi z anteną Bluetooth w celu wymiany danych (kontaktów i kalendarzy) lub przekazywania połączeń z/do urządzenia

mobilnego oraz pozwalającą na korzystanie z zestawów słuchawkowych Bluetooth.

Urządzenie GXP2170 oferuje dwa porty Gigabit zapewniające najszybsze możliwe prędkości połączeń, dźwięk w jakości full HD,

wbudowane zasilanie power-over-Ethernet (PoE), obsługę EHS dla zestawów słuchawkowych Plantronics, port USB, możliwość

tworzenia 5-kierunkowych konferencji oraz technologię szyfrowania TLS/SRTP. Obsługuje większość najpopularniejszych na rynku

platform PBX/softswitch/IMS opartych na protokole SIP, takich jak Broadsoft, Metaswitch, Asterisk, Elastix itp.

Telefon GXP2170 obsługuje wiele metod konfiguracji zdalnej z urządzeniami PBX IP serii UCM firmy Grandstream, takich jak pliki

konfiguracyjne XML, TR-069 oraz Zero Configuration. Telefon IP dla przedsiębiorstw w fabrycznej konfiguracji obsługuje nawet 19

języków. „Urządzenie GXP2170 oferuje połączenie najnowszego projektu i wszechstronnych funkcji telefoniGXP2170 to pierwszy

telefon firmy Grandstream z ekranowymi, programowanymi cyfrowo klawiszami

 48 cyfrowo programowanych klawiszy BLF/szybkiego wybierania umożliwia użytkownikom obsługującym dużą liczbę połączeń

łatwy dostęp do wybieranych numerów, co zwiększa wydajność i produktywność.

Urządzenie GXP2170 oferuje dwa porty Gigabit zapewniające najszybsze możliwe prędkości połączeń, dźwięk w jakości full HD,

wbudowane zasilanie power-over-Ethernet (PoE), obsługę EHS dla zestawów słuchawkowych Plantronics, port USB, możliwość

tworzenia 5-kierunkowych konferencji oraz technologię szyfrowania TLS/SRTP.

Obsługuje większość najpopularniejszych na rynku platform PBX/softswitch/IMS opartych na protokole SIP, takich jak Broadsoft,

Metaswitch, Asterisk, Elastix itp. Urządzenie GXP2170 obsługuje wiele metod konfiguracji zdalnej z urządzeniami PBX IP serii

UCM firmy Grandstream, takich jak pliki konfiguracyjne XML, TR-069 oraz Zero Configuration. 
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Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Grandstream-GXP2170-HD_589_2.html
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